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ABSTRACT 

Research about chimism in the Bengalas river basin was performed as a part of the 

environmental study project developed in the area, encompassing several knowledge fields. 

Among these, Environmental Geochemistry played an important role. This work presents the 

results related to heavy metals in stream sediments, indicating its origins (natural or 

anthropic) and its availability for aquatic biota. The basin under study has 135.07 Km2, laying 

in the oriental portion of the Teresópolis country, 100 Km far from the of Rio de Janeiro city. 

The rivers forming the Bengalas basin cut Pre-Cambrian terrain, formed by Orthognaiss takes 

70% of the area, post-tectonic granite(20%), migmatite gneiss (10%) and gabro dikes. The 

methodology used was the determination of the content of heavy metals through sequencial 

extraction technique, consisting in the selective remove of metals in the geochemical fractions 

found in the sediments, cation exchange (bioavailable), carbonaceous, reducible and organic 

(potentially bioavailable) and residual (non available).The analyze of the results showed that 

iron was present in all sequential phases and predominated in the residual phase The same 

behavior was verified for zinc and copper. Manganese had the best distribution through the 

fractions due to its redox character, allowing bigger solubility and transportation; it appeared 

in the exchange, residual, organic and carbonaceous phases. Cadmium was found only in the 

carbonaceous phase, confirming its geochemical tendency. Chrome, on the other hand, was 

present in the residual and organic phase, while lead was found in the residual and 

carbonaceous phase. 
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INTRODUÇÃO 

A crescente utilização dos metais pesados pelas indústrias e por outras atividades econômicas 

indispensáveis à vida moderna, tem provocado alteração do ciclo geoquímico natural desses 

metais, resultando numa maior dispersão nos sistemas aquáticos e terrestres. Esta poluição, 

devido à sua toxidade para a biota e para o próprio homem, constitui atualmente, uma das 

preocupações mundiais. Na Bacia do Rio das Bengalas, no Município de Teresópolis verifica-

se uma crescente demanda das atividades econômicas relacionadas principalmente com a 

agricultura que faz uso de agrotóxicos que podem contribuir na contaminação do ambiente. O 

objetivo desta pesquisa foi fazer o levantamento sobre a situação dos sedimentos de corrente 

do Rio das Bengalas quanto ao nível de poluição por metais pesados, visando subsidiar as 

ações corretivas e preventivas, por parte dos setores públicos e privados do Município. A 

metodologia realizada consistiu na extração química sequencial ou seletiva de metais traços 

(Ferro, Manganês, Cobre, Zinco, Chumbo, Cromo, Cobalto e Níquel) nas diferentes frações 

dos sedimentos onde esses metais estão facilmente disponíveis (fase catiônica ou trocável), 

potencialmente disponíveis (fases carbonácea, redutível e orgânica), e quimicamente inertes 

(fase residual).  Esses metais estão associados a processos químicos e físico-químicos como a 

troca catiônica, precipitação, co-precipitação, complexação e floculação. Quando ocorrem 

alterações físico-químicas de ambientes aquáticos esses metais pesados tornam-se disponíveis 

para biota, podendo provocar toxicidade no homem através da cadeia alimentar (Forstner, U. 

& Wittmann, G.T.,1983).  

 

ASPECTOS DA ÁREA ESTUDADA 

A Bacia do Rio das Bengalas com uma área de 135 Km2, aproximadamente, localiza-se na 

parte oriental do Município de Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro (Figura N° 

1). Sua principal atividade econômica é a rural, voltada principalmente para olericultura, no 

qual é intenso o uso de fungicidas e organofosforados como ditiocarbamatos, glyphosat, 

tamaron e metilparation, além do sulfato de cobre. O Rio das Bengalas nasce na Pedra do 

Ermitagem (1.850m de altitude), localizado na APA da Floresta do Jacarandá, e segue, em 

direção norte, coletando esgotos domésticos e resíduos rurais, indo desaguar no Rio Preto que 

é afluente da margem direita do Rio Paraíba do Sul, principal rio do Estado do Rio de Janeiro. 



 

 
 
FIGURA N° 1: Localização dos pontos de amostragem na Bacia do Rio das Bengalas, no Município de 
Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro. 
 



METODOLOGIA 

As amostras de sedimentos de corrente (3 Kg/ campanha) foram coletadas em seis pontos da 

Bacia do Rio das Bengalas. Durante a amostragem foram analisados in loco os parâmetros 

físicoquímicos das águas fluviais como temperatura, pH, Eh e condutividade elétrica, 

utilizando equipamentos portáteis e específicos da marca DIGIMED. No laboratório as 

amostras de sedimentos foram submetidas ao peneiramento a úmido em malha de 0, 062 mm 

(230 Mesh). A fração fina resultante (silte/argila) foi seca em  banho de areia e na estufa a 

60°C e  depois desagregada em gral de ágata, obtendo-se alíquotas de 1 g para a extração 

química  sequencial. Esta extração utiliza diferentes reagentes para a liberação dos metais 

pesados dos sedimentos, permitindo a identificação em que fração ou sítio geoquímico eles 

estão retidos, possibilitando assim, conhecer os níveis de disponibilidade dos mesmos para o 

meio aquático, ou seja, para a biota e para o homem. (Tessier et al.,1979; Jordão,C.P. & 

Nickless, G. 1989). A leitura desses metais foi feita no Espectrômetro de Absorção Atômica 

(SPECTRAA 10 BQ PLUS, VARIAN). Durante o procedimento analítico usaram-se padrões 

de referências, duplicatas e branco de reagentes. 

 

RESULTADOS 

Os parâmetros fisicoquímicos das águas analisadas mostraram que o pH (variou entre 6,46 a 

6,70), o Eh (de 243,90 a 271,40 mv), a condutividade elétrica (de 17,7 a 45 µS) e a 

temperatura (entre 20 a 20,6 °C) mostraram que as águas estavam ligeiramente ácidas, 

oxidantes, com uma baixa concentração de metais ionizados em solução e temperaturas 

amenas. 

A Figura N° 2 mostra que o Fe apareceu em todas as fases, predominando na residual (entre 

81 a 90%) nos seis pontos de amostragem, o mesmo ocorreu com o Zn (entre 31 a 56%) e o 

Cu (entre 42 a 71%). O Mn se mostrou melhor distribuição entre as fases geoquímicas, 

sobressaindo-se nas fases trocável (24 a 46%) e residual (12 a 32%). O Cr, Pb e Ni estavam 

nas fases residual (78 a 88%), carbonácea e orgânica. O Co apareceu na residual (30 a 45%), 

carbonácea (31 a 42%) e orgânica. 
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FIGURA N° 2: Resultados obtidos por extração sequencial dos metais pesquisados (%). Segundo as Fases: 
Residual (RES), Matéria Orgânica (ORG), Redutível (RED), Carbonácea (CARB), Trocável (TROC.) 
 

CONCLUSÃO  

Dentre os metais estudados o Manganês, por sua característica redox, possui maior 

solubilidade e transporte, apresentando-se melhor distribuído entre as fases geoquímicas. Com 

relação aos demais metais existiu uma dominância da fase residual mostrando que estão 

inertes, isto é, presos na estrutura cristalina dos minerais que compõem os sedimentos de 

corrente, caracterizando a litologia da região como principal suporte geoquímico da maioria 

dos metais pesados pesquisados. Ocorrem também os metais potencialmente disponíveis 

(Fases Orgânica, Redutível e Carbonácea) que somente poderão solubilizar-se no momento 

em que houver alterações drásticas das condições físicoquímicas das águas da Bacia. Os 

resultados mostraram que a Bacia do Rio das Bengalas ainda apresenta baixas concentrações 

de metais pesados. 
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